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Kifizető szerződő által kötött AEGON 

Jövőtervező (tartamos) életbiztosítás 

adózási kérdéseinek összefoglalója  

(2020. év, kiegészítve a 2020. július 1-től 

hatályos változásokkal) 

 

Az AEGON Jövőtervező (tartamos) életbiztosítás adózási és számviteli elszámolási 
szabályait a következő jogszabályok, iránymutatások tartalmazzák: 

 1995. évi CXVII. tv. (Szja) 2. § (6); 3 § 89-92. pont, 7 § (1a), (1c), 8.§, 

9. § (3a), 29.§, 65. § (1) d) pont; (2) a) pont; (3) ac), ad) pontok; (3a); 
(4) c) pont; (6a); 1. sz. melléklet 6.6, 6.7; pontok; 11. sz. melléklet 5. 

pont 
 1997. évi LXXX. tv. (Tbj) 4. § (k), 19. § (2)-(3), 24.§. 
 2019. évi CXXII. tv. (Tbj új) 23.§ (1) a) pont; 25.§ (1); 

 2018. évi LII. tv.(Szoc.h.adó) 1. §, 2. § (1); 5. § (1) g) pont; 
 2011. évi CLV. tv. (Szhj) 4. §); 
 2000. évi C. tv. (Sztv) 3 § (7) 3, 77. § (1), 78. § (4), 79. § (3), 84. § (7), 

85.§ (3); 
 2008/5 Adózási kérdés 

 1996. évi LXXXI. tv. (Tao) 3. sz. mell. B fejezet 8. pont;  
 2017. évi CL. tv (Art) 7. § 31. pont 50. § 

 

 

1. Az AEGON Jövőtervező (tartamos) életbiztosítás díjának besorolása 

 

1.1 Kifizető szerződő és a kedvezményezett a biztosított magánszemély vagy az 
általa kedvezményezettként megjelölt magánszemély 

 

A kifizető által az alapbiztosításra fizetett biztosítási díjból mind a megtakarítási 
díjrész (rendszeres, rendkívüli) mind a kockázati díjrész a díjfizetés 

időpontjában a kifizető és a biztosított magánszemély között fennálló jogviszony 
alapján adóköteles. Munkáltató és munkavállaló esetében a megfizetett díj bér 
jellegű juttatásként adóköteles, mely után a munkáltatót 2020. június 30-ig 

17,5%, 2020. július 1-től 15,5% szociális hozzájárulási adó és 1,5% szakképzési 
hozzájárulás, a munkavállalót 15% személyi jövedelemadó és 2020. június 30-ig  

18,5% nyugdíj-, egészségbiztosítási- és munkaerőpiacijárulék,  2020. július 1-től 
18,5% társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettség terhel. (Nyugdíjas 
munkavállaló esetében nincs szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás 

és járulékfizetési kötelezettség.)  
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1.2 Cég a szerződő és a biztosítási szolgáltatás kedvezményezettje maga a 
szerződő 

 
A díj megfizetésével a biztosított magánszemély nem szerez bevételt, ha a 
biztosító teljesítésére korlátozások nélkül a cég jogosult. Ez esetben a 

magánszemély részére juttatás nem történik, ezért adókötelezettség sem 
keletkezik. Ha a kockázati biztosítás kedvezményezettje nem a cég, hanem a 

biztosított magánszemély által megnevezett más személy vagy az örököse, ez 
esetben a kockázati díjrész adóköteles bevételt keletkeztet a magánszemélynél és 

az adókötelezettség az előző pont szerint fennáll. 

 

Abban az esetben, ha a biztosítási szolgáltatás kedvezményezettje maga a céges 
szerződő és kedvezményezett-váltás történik, a biztosított magánszemély vagy az 

általa megnevezett magánszemély, vagy örököse lesz a kedvezményezett, akkor 
a kedvezményezett megváltoztatásának időpontjával a biztosításra addig 

megfizetett megtakarítási díjak egy összegben, a kockázati biztosítási díjrész 
esetében (ha szintén a cég volt a kedvezményezett) az aktuális biztosítási évben 
megfizetett díjak – kivéve, ha a biztosított magánszemély azokat megtéríti - 

adókötelessé válnak. Az adókötelezettség a cég és a biztosított magánszemély 
között fennálló jogviszony alapján keletkezik. Munkaviszony esetén a munkáltatót 

terhelő adókötelezettség 2020. június 30-ig 17,5%, 2020. július 1-től 15,5%   
szociális hozzájárulási adó és 1,5% szakképzési hozzájárulás, a munkavállalót 
terhelő adókötelezettség 15% személyi jövedelemadó és 2020. június 30-ig  

18,5% nyugdíj-, egészségbiztosítási- és munkaerőpiacijárulék, 2020. július 1-től 
18,5% társadalombiztosítási járulék (nyugdíjas munkavállaló esetében nincs 

szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás és járulékfizetési 
kötelezettség). A kedvezményezett-váltást követően fizetett díjak a továbbiakban 

az 1.1 pontban leírtak alapján lesznek adókötelesek.  

 

 
2. Az AEGON Jövőtervező (tartamos) életbiztosítás díjának számviteli 

elszámolása 

 

A vállalkozás (kifizető) által fizetett rendszeres és rendkívüli biztosítási díjat – 

feltételezve, hogy a biztosított Ptk.-ban szabályozott jogai a szerződés futamideje 
alatt fennállnak (a biztosított a közös kedvezményezett-jelölésről, valamint a 
kifizetői visszavásárláshoz a biztosítotti hozzájárulásról előre nem mond le) és a 

biztosítás kedvezményezettje nem a vállalkozás – ha a biztosított magánszemély 
a 3. pontban ismertetett Tao által elismert körbe tartozik költségként, mint 

személyi jellegű egyéb kifizetést, ha nem tartozik az említett körbe, akkor egyéb 

szolgáltatásként kell elszámolni. 

Ha a szerződő mérleg fordulónapja nem esik egybe a biztosítási időszak végével – 
mert a biztosítási időszak a következő üzleti évre áthúzódik – és a biztosítási díj a 

tárgyévben felmerült, akkor a tárgyévben felmerült rendszeres biztosítási díj 
következő üzleti évet terhelő időarányos részét el kell határolni. Az így elhatárolt 
díjrészt a tárgy üzleti évet követő évben kell feloldani, és ebben az évben lehet 

költségként elszámolni. A rendkívüli díjak elhatárolását a biztosítás lejárati 



4 
 

hátralévő tartamára kell megtenni, és költségként csak a tárgyévre eső rész 
számolható el. 

 

Ha a biztosítási szerződés szerint a cég a kedvezményezett, akkor a megtakarítási 

biztosítási díjat a biztosítóval szembeni követelésként kell kimutatni, a kockázati 
biztosítási díjrész a biztosított magánszemély Tao törvény szerinti megítélése 

alapján személyi jellegű egyéb kifizetésként illetve egyéb szolgáltatás 
költségeként számolható el. 
 

Amennyiben a biztosítási szerződés szerint a kedvezményezett a cég szerződőtől 
eltérő másik gazdálkodó, akkor a biztosítás díját egyéb ráfordításként (végleges 

pénzeszköz-átadásként), kell elszámolni.  
 
 

 
3. Az AEGON Jövőtervező (tartamos) életbiztosítás díja, mint 

vállalkozás érdekében felmerült költség 
 
Abban az esetben, ha a biztosítási szolgáltatás kedvezményezettje magánszemély, 

akkor a biztosítás személyi jellegű egyéb kifizetés címén költségként elszámolt díja 
ténylegesen a vállalkozás érdekében felmerülő költségnek minősül, nem növeli a 

társasági adó alapját, ha a biztosított személye a szerződő vállalkozással 
(kifizetővel) munkaviszonyban, önkéntes jogviszonyban álló magánszemély, vagy 
a kifizető vezető tisztségviselője, vagy tevékenységében személyesen 

közreműködő tagja, vagy a kifizetőnél jogszabályban meghatározott 
tanulószerződés alapján gyakorlati képzésben részt vevő szakképző iskolai tanuló. 

Minden más esetben (más jogviszony, jogviszony hiányában, vagy nem 
személyesen közreműködő tag esetén) a biztosítás díját egyéb szolgáltatás 

költségeként kell elszámolni, mely nem tartozik a társasági adó által elismert 
költségek körébe, az elszámolt díj összegével növelni kell az adó alapját.  
 

Az egyéni vállalkozó által alkalmazottaira (mint biztosítottakra) megkötött 
Jövőtervező (tartamos) életbiztosítás díját költségként elszámolhatja, amennyiben 

kedvezményezettként nem az egyéni vállalkozást (és nem az egyéni vállalkozót) 
jelölik meg.  
Rendeltetésszerű joggyakorlást feltételezve, az egyéni vállalkozó nem számolhatja 

el költségként a saját magára kötött Jövőtervező (tartamos) életbiztosítás díját.  
 

 
 

4. AEGON Jövőtervező (tartamos) életbiztosítás haláleseti 

szolgáltatása, egyéb kockázati kiegészítők alapján fizetett 
szolgáltatás 

 
Magánszemély kedvezményezettsége esetén a biztosítás haláleseti és egyéb 
baleset és betegségbiztosítási szolgáltatása adómentes kifizetésnek minősül. A 

kifizetőnél a biztosítási esemény nem minősül gazdasági eseménynek, a biztosítás 
díját végleges vagyonvesztésként a költségek között elszámolta, a biztosítás 

szolgáltatására a kedvezményezett magánszemély a jogosult. 
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A kifizető szerződő részére teljesített haláleseti szolgáltatást a követelésként 
kimutatott, befizetett díjak összegével szemben, a követelések csökkentéseként 

kell elszámolni, és a különbséget pénzügyi műveletek egyéb bevételeként, illetve 
egyéb ráfordításaként könyvelni, az egyéb kockázati (baleset-, 
betegségbiztosítási) szolgáltatást pedig egyéb bevételként kell elszámolni. Az 

elszámolt bevétel, ráfordítás az adózás előtti eredmény részét képezi, így pozitív 
adóalap esetén társasági adófizetési kötelezettség keletkezik. 

 
Amennyiben a szerződő és a kedvezményezett is az egyéni vállalkozó (tehát a 
biztosítás díját nem számolhatta el költségként), akkor a biztosítási díjak 

megfizetésénél az egyéni vállalkozási tevékenységen kívül eső pénzkiadásról 
beszélhetünk. Ebben az esetben a szerződőt egyszerű magánszemélynek kell 

tekinteni, sem a díjfizetésnél, sem a haláleseti szolgáltatásnál adókötelezettség 
nem merül fel, tehát a biztosított személy halála esetén az „egyéni vállalkozó” 

(magánszemély) részére teljesített haláleseti szolgáltatás adómentes. 
 
 

 
5. Biztosított csere 

 
A szerződéskötést követő későbbi időpontban a szerződő biztosított-cserét hajthat 
végre, melynek következtében az eredeti biztosított helyébe egy új biztosított lép. 

A biztosított-csere nem tekintendő adózási pontnak.  
 

 
 

6. A biztosítás szerződő váltása 

 
Ha a biztosított magánszemély lép a szerződő helyébe, abban az esetben amikor 

magánszemély a kedvezményezett, a szerződő váltás nem minősül a kifizető 
társaság könyveit érintő gazdasági eseménynek. 
 

Ha a biztosított magánszemély lép a munkáltató (kifizető) szerződő helyébe, és a 
kedvezményezett a munkáltató (kifizető), akkor ez számviteli elszámolási és 

adójogi szempontból olyan szerződésmódosítás, mintha a kedvezményezettet is 
módosították volna. A követelésként elszámolt biztosítási díjat személyi jellegű 
költségként kell elszámolni. Ekkor a társasági adótörvény szerinti minősítés 

alapján lesz elismert vagy adóalap növelő tétel a költség. 
A szerződőváltás időpontjáig megfizetett rendszeres és rendkívüli díj a 

szerződésmódosítás időpontjában egy összegben minősül a szerződő és a 
biztosított magánszemély között fennálló jogviszony alapján adóköteles biztosítási 
díjnak – kivéve, ha a magánszemély azt megtéríti -.  Kockázati biztosítási díjrész 

vonatkozásában, ha kedvezményezett a munkáltató volt, akkor az aktuális 
biztosítási évben megfizetett kockázati díjak szintén a szerződő és a biztosított 

magánszemély között fennálló jogviszony alapján adókötelesek. Munkaviszony 
esetén a munkáltatót terhelő adókötelezettség 2020. 06. 30-ig 17,5%, 2020. július 
1-től 15,5% szociális hozzájárulási adó és 1,5% szakképzési hozzájárulás, a 

munkavállalót terhelő adókötelezettség 15% személyi jövedelemadó és 2020. 06. 
30-ig 18,5% nyugdíj-, egészségbiztosítási- és munkaerőpiacijárulék, 2020.07.01-

től pedig 18,5%  társadalombiztosítási járulék (nyugdíjas munkavállaló esetében 
nincs szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás és járulékfizetési 

kötelezettség). 
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7. Lejárati szolgáltatás 
 
A biztosító szolgáltatást nyújt a tartam lejáratakor a kedvezményezett részére.  

 
Amennyiben a lejárati szolgáltatásra a magánszemély jogosult, akkor a biztosítási 

esemény a szerződő kifizetőnél nem minősül gazdasági eseménynek. A 
magánszemélynél a kifizetett szolgáltatásra a kamatjövedelemre vonatkozó 
szabályok alkalmazandók. A magánszemély bevételének az a része, amely 

meghaladja a biztosítási szerződésre fizetett rendszeres és rendkívüli díjak 
összegét, a kifizetés évében a magánszemély kamatjövedelmének minősül. Nem 

minősül befizetett díjnak a kockázati biztosítás díja. A kamatjövedelem 
kedvezmény mértéke rendszeres díjak vonatkozásában a szerződéskötés napjától 

számított 6-10 év között 50%, 10 évet követően 100%. Rendkívüli díjbefizetések 
esetében (nincs kockázati díjrésze) a rendkívüli díjbefizetés időpontjától kell 
vizsgálni az időszakot, 3-5 év között 50%, 5 évet követően 100% a 

kamatjövedelem kedvezményt. A kamatjövedelem után a magánszemélyt 15% 
szja fizetési kötelezettség terheli. A kamatjövedelmet terhelő szja-t a biztosító 

levonja, bevallja és megfizeti a NAV részére. A magánszemélynek a 
kamatjövedelemmel kapcsolatosan bevallási és más adófizetési kötelezettsége 

nincs. 

 
Ha a biztosítás lejárati szolgáltatás jogosultja – kedvezményezettként – a szerződő 

cég, akkor a biztosító által kifizetett összeggel a követelést csökkenteni kell, a 
fennálló különbözetet pedig a pénzügyi műveletek egyéb bevételeként, vagy 

ráfordításaként kell elszámolni. Az elszámolt bevétel, ráfordítás az adózás előtti 
eredmény részét képezi, így pozitív adóalap esetén társasági adófizetési 

kötelezettség keletkezik. A biztosított magánszemélynek a kifizetéssel 
összefüggésben nem keletkezik adókötelezettsége. 
 

 
 

8. Maradékjog érvényesítése, (rész-) visszavásárlás 

 
Maradékjog alapján történő kifizetésre mindig a szerződő jogosult. 

 
Ha a szerződés kedvezményezettje magánszemély, és a munkáltató (kifizető) a 

biztosítási díjat korábban költségként számolta el, akkor a biztosító kifizetését 
egyéb bevételként kell a szerződő könyveiben kimutatni. A realizált bevétel után 
(pozitív társasági adóalap esetén) társasági adó fizetési kötelezettség keletkezik. 

 
Ha a szerződés kedvezményezettje cég (kifizető) vagy a biztosítási díj fizetése nem 

jelentett a kifizetőnél végleges vagyonvesztést, és ezért a biztosítási díjat 
követelésként tartja nyilván, akkor a maradékjog alapján kifizetett összegből 
először a biztosítóval szemben fennálló követelést kell csökkenteni, majd a 

követelés megszüntetése után mutatkozó különbözetet előjeltől függően a 
pénzügyi műveletek egyéb bevételeként, vagy ráfordításaként kell elszámolni.  
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Ha maradékjogát a cég szerződő helyébe lépő magánszemély (új szerződő) 
érvényesíti - azaz a biztosító társaság biztosítási esemény bekövetkezése nélkül 

teljesít a magánszemély részére kifizetést - akkor a bevételnek az a része, amely 
meghaladja a biztosítási szerződésre fizetett (ide nem értve a kockázati biztosítási 
díjrészt) díjak  összegét, a kifizetés évében a magánszemély kamatjövedelmének 

minősül. A kamatjövedelem kedvezmény mértéke rendszeres díjak 
vonatkozásában a szerződéskötés napjától számított 6-10 év között 50%, 10 évet 

követően 100%. Rendkívüli díjbefizetések esetében (nincs kockázati díjrésze) a 
rendkívüli díjbefizetés időpontjától kell vizsgálni az időszakot, 3-5 év között 50%, 
5 évet követően 100% a kamatjövedelem kedvezményt. A kamatjövedelem után 

a magánszemélyt 15% szja fizetési kötelezettség terheli. A kamatjövedelmet 
terhelő szja-t a biztosító levonja, bevallja és megfizeti a NAV részére. A 

magánszemélynek a kamatjövedelemmel kapcsolatosan bevallási és más 
adófizetési kötelezettsége nincs. 

 
 
 

 
Felhívom szíves figyelmét, hogy tájékoztatónk szakmai vélemény, amely 

kötelező erővel nem bír, arra bíróság vagy más hatóság előtt megalapozottan 
hivatkozni nem lehet. 
 

 
 

 
 
 

 
 Jasku Tamás 

 vezető adószakértő 
 


